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مقدمه
در وضعیت کنونی کسب و کار که با افزايش رقابت ،جهانیشدن ،تغییرات سريع
تکنولوژی ،کوتاه شدن چرخه عمر محصوالت و تغییر مرزهای صنعت همراه است ،کارآفرينی
چه در سطح فردی و چه در سطح سازمانی ،بیش از گذشته برای سودآوری و رشد اقتصادی
اهمیت پیدا کرده است ( Venkataraman 1997; Garrett and Covin 2007; Ireland,
 .)Covin et al. 2009با افزايش عالقمندی مديران و دانشگاهیان به کارآفرينی ،محققان
اين حوزه تالشکردهاند که به کارآفرينی به عنوان يک حوزه تحقیقاتی مستقل مشروعیت
ببخشند( Venkataraman 1997; Scott Shane and Venkataraman 2000; Lowell
 .)W. Busenitz, G. Page West III et al. 2003از آنجا که فرصت کارآفرينانه مفهوم
محوری اين حوزه را تشکیل میدهد و بدون فرصت ،کارآفرينی نیز وجود نخواهد داشت
( ،)Short, Ketchen et al. 2010شماری از محققان برای مشروعیت بخشیدن به اين
حوزه ،تعیین قلمرو منحصربهفرد کارآفرينی و متمايز کردن آن از ديگر حوزههای مديريت،
کارآفرينی را بر اساس مفهوم فرصت تعريف کردند( Venkataraman 1997; Scott
Shane and Venkataraman 2000; Eckhardt and Shane 2003; Lowell W.
 .)Busenitz, G. Page West III et al. 2003; Short, Ketchen et al. 2010با اين

کار رويکرد مطالعات کارآفرينی از تمرکز بر ويژگیهای کارآفرينان ،به درک ارتباط و تعامل
بین افراد کارآفرين و فرصتهای ارزشمند تغییر پیدا کرد( Venkataraman 1997; Scott
Shane and Venkataraman 2000; Eckhardt and Shane 2003; Short,

 .)Ketchen et al. 2010اين مسئله ،فرصت را به نقطه تمرکز مطالعات حوزه کارآفرينی
تبديل کرد و مطالعات زيادی به تبیین نقش فرصت در فرايند کارآفرينی پرداختند( Eckhardt
)and Shane 2003; Short, Ketchen et al. 2010; Hansen, Shrader et al. 2011
و تالش کردند ماهیت ،منشاء و مفهوم فرصت را توضیح دهند .محققان برای توسعه پايههای
نظری اين حوزه از ديدگاههای نظری متعدد به بررسی مفهوم فرصتهای کارآفرينانه
پرداختهاند( Eckhardt and Shane 2003; Short, Ketchen et al. 2010; Hansen,
 .)Shrader et al. 2011اين مسئله باعث شده است که تعاريف مفهومی و عملیاتی ارائه
شده از فرصت کارآفرينی با هم سازگاری نداشته و توافقی جمعی درباره فرصتهای
کارآفرينی و نقش آنها در فرآيند کارآفرينی وجود نداشته باشد( Eckhardt and Shane
.)2003; Short, Ketchen et al. 2010; Hansen, Shrader et al. 2011
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نگاهی به ادبیات کارآفرينی نشان میدهد که مقاالت اندکی فرصت را به صورت دقیق
تعريف کردهاند و حتی در اين صورت نیز ،اين تعاريف به طور خاص برای آن مقاله ارائه شده
است و مقاالت به ندرت تعاريف قبلی را به کار میگیرند(.)Hansen, Shrader et al. 2011
اگرچه تعريفهای ارائه شده از فرصتهای کارآفرينی گوناگونند ،تعريفی که شین 7از فرصت
ارائه میکند ،نسبتاً مورد پذيرش عمومی است و بیشتر به آن ارجاع داده میشود.
شین( )Eckhardtand Shane 2003; Shane 2003فرصتهای کارآفرينی را اينگونه
تعريف میکند":موقعیتی که در آن فرد میتواند از طريق بازترکیب منابع چارچوب جديدی از
وسیله -هدف 9را خلق کند و انتظار دارد که برای او سود به همراه داشته باشد ".بر اساس
اين تعريف فرصت کارآفرينی موقعیت بالقوهای است که در آن محصوالت يا خدمات جديد،
مواد اولیه جديد ،بازار جديد و روشهای سازماندهی جديد ارائه میشود .اين تعريف
فرصتهای کارآفرينی را از مجوعه وسیعتر فرصتهای کسب سود متمايز میکند .طبق اين
تعريف فرصت کارآفرينی لزوماً نیازمند کشف (يا خلق) رابطهای جديد بین وسیله -هدف
است؛ درحالی که ديگر فرصتهای سودآوری از طريق بهینهسازی در چارچوبهای موجود
حاصل میشوند( )Kirzner 1997به عبارت ديگر سودآوری از طريق بهبود کارايی در بازار يا
سازمان حاصل میشود و شامل ارائه محصول يا روش جديد نیست.
اما به غیر از تعريف فرصت ،مناقشاتی نیز درباره ماهیت و منشاء فرصت و فرايندهای
مرتبط با فرصت (از جمله فرايند کشف يا خلق فرصت ،فرايند ارزيابی فرصت و فرايند بهره
برداری از فرصت) در ادبیات کارآفرينی وجود دارد .به طور کلی میتوان بحثهای موجود در
ادبیات درباره فرصتهای کارآفرينی را در دو سطح هستیشناسی 4و معرفتشناسی 5بررسی
کرد.
در سطح هستی شناسی ،که درباره ماهیت ومنشاء شکلگیری فرصت بحث میشود ،دو
جريان فکری عمده وجود دارد .گروهی از محققان معتقدند که منشاء فرصت ،محیط بیرونی و
خارج از فرد کارآفرين يا سازمانی است که فعالیتهای کارآفرينانه انجام میدهد .در نتیجه اين
گروه ماهیتی عینی 6را برای فرصت قائل هستند و معتقدند که فرصت مستقل از شخص کارآفرين
در محیط بیرون وجود دارد( ;Kirzner 1997; Scott Shane and Venkataraman 2000
 .)Shane 2000; Eckhardt and Shane 2003; Shane 2003در اين ديدگاه منشاء
2
فرصتهای کارآفرينی نواقص بازار و عدم توزيع متقارن اطالعات در بازار است( Kirzner
 ،)1997يا نتیجه شوکهای برون زا و تغییرات تکنولوژيک ،نیروهای سیاسی ،قوانین ،عوامل
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اقتصاد کالن و روندهای اجتماعی است( .)Schumpeter 1934گروه ديگری از محققان با اين
ديدگاه مخالف هستند و معتقدند که فرصتها پديدهای عینی نیستند که از قبل در محیط به
وجود بیايند و کارآفرين صرفاً آنها را کشف کند ،بلکه فرصت را مفهومی ذهنی 8میدانند که
نمیتوانند مستقل از کارآفرين وجود داشته باشد .در اين ديدگاه فرصتها حاصل تصورات
خالق و انتظارات کارآفرين درباره آينده است؛ بنابراين فرصتها از ذهنیت و اقدامات
کارآفرين خلق میشوند ( Alvarez andBarney 2007; Todd H. Chiles, Allen C.
 .)Bluedorn et al. 2007اگرچه مباحثی که از زوايای هستی شناسی و معرفت شناسی
فرصت های کارآفرينی مطرح می شود ،متفاوت است ،اما کامالً مستقل از يکديگر نیستند و
مناقشات پیرامون ماهیت فرصتها به سطح معرفتشناسی نیز کشیده میشود.
در سطح معرفت شناسی که درباره رابطه کارآفرين با فرصت بحث میکند ،متناظر با
ديدگاههای سطح هستیشناسی ،دو ديدگاه رايج وجود دارد .ديدگاهی که در سطح
هستیشناسی ،قائل به عینی بودن فرصت است ،نقش کارآفرين را کشف فرصتهايی میداند
که در محیط شکل میگیرند .اين ديدگاه معتقد است که فرصتها در محیط وجود دارند و
3
افرادی که هوشیاری باالتری دارند میتوانند اين فرصتها کشف کنند( ;Kirzner 1997
 .)Shane 2000در مقابل ديدگاهی که ماهیت فرصتها را ذهنی میداند ،بر اين باور است
که فرصت ها در نتیجه اقدام کارآفرين و طی يک فرايند يادگیری رفت و برگشتی خلق
میشوند( .)Alvarez and Barney 2007ديدگاه اول در ادبیات کارآفرينی به رويکرد کشف
فرصت 11و ديدگاه دوم به رويکرد خلق 11فرصت يا ساختگرايی 17مشهور است .رويکرد خلق
فرصت نسبت به رويکرد کشف فرصت جديدتر است ومطالعات کمتری برای توصیف فرايند
شکلگیری فرصت از ديد اين رويکرد انجام شده است( .)Alvarez and Barney 2007با اين
توضیحات میتوان نتیجه گرفت که با وجود اهمیت مفهوم فرصت در ادبیات کارآفرينی ،توافقی
درباره پايه های نظری آن وجود ندارد(.)Hansen, Shrader et al. 2011
اين پراکندگی در ديدگاههای نظری مقاالت مختلف و اختالف بین تعاريف ارائه شده از
سازهها ،مانع از توسعه نظری در حوزه فرصتهای کارآفرينی و فرايندهای مرتبط با آن شده
است( .)Hansen, Shrader et al. 2011اگرچه پژوهشهای نظری و تجربی زيادی اين دو
رويکرد را به صورت مجزا مطالعه کردهاند ،تالشهای اندکی برای استفاده از نتايج هر دو
نظريه و يکپارچه کردن آنها انجام شده است( .)Edelman and Yli-Renko 2010اين
مقاله با هدف اصلی پرداختن به اين خالء در ادبیات کارآفرينی و يکپارچه کردن ديدگاههای
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به ظاهر متناقض درباره پديده فرصتهای کارآفرينی ارائه شده است.در اين مقاله با تحلیل
عمیق ادبیات ،ديدگاههای رايج در ادبیات فرصتهای کارآفرينی را جمعبندی کرده و يک
گونهشناسی از فرصتهای کارآفرينی بر اساس منشاء و فرايند شکلگیری آنها ارائه میدهیم.
در اين مقاله تالش میکنیم به دو سوال اصلی پاسخ دهیم :سوال اول ،منشاء 19فرصتهای
کارآفرينی چیست (سوال هستی شناسی) ؟ و سوال دوم ،فرايند توسعه و شکلگیری فرصتهای
کارآفرينی چیست (سوال معرفت شناسی)؟ با توجه به اينکه حوزه فرصت ،در چند سال اخیر،
تبديل به بحثی کلیدی در ادبیات کارآفرينی شده است ،ارائه چارچوبی يکپارچهکننده که بتواند
ارتباط بین ديدگاههای مختلف را تحلیل کند ،میتواند زمینه مناسبی را برای توسعه نظری در
حوزه فرصتهای کارآفرينی فراهم کند(.)Short, Ketchen et al. 2010
دربخش بعدی مقاله (بخش مرور ادبیات) ،برای پاسخ به سوال اول و بررسی منشاء
فرصت ،آن را از ديد مکاتب اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم .در اين بخش توضیح
میدهیم که چرا مدلهای تعادلی 14در اقتصاد ،مانند اقتصاد کالسیک ،نمیتوانند وجود
فرصتهای کارآفرينی را توضیح دهند ،بنابراين ديدگاه مناسبی برای مطالعه کارآفرينی
نیستند .در مقابل ،مکتب اقتصاد اتريشی با کنار گذاشتن فروض اقتصاد کالسیک راه را برای
توضیحنحوه ظهور فرصتهای کارآفرينی باز میکند .در ادامه بحث با بررسی تفکرات
اقتصاددانان مکتب اتريش 9 ،منشاء اصلی برای فرصتهای کارآفرينی شناسايی شده و
12
فرصتها بر اساس منشا خود به  9دسته فرصتهای کرزنری ، 15شومپیتری 16و الچمنی
طبقهبندی میشوند .اين فرصتها متناقض نیستند و میتوانند به صورت همزمان در بازار
وجود داشته باشند(.)Short, Ketchen et al. 2010
در بخش دوم مرور ادبیات ،دو رويکرد کشف فرصت و خلق فرصت را با جزئیات
بیشتری مورد بررسی قرار میدهیم و تالش میکنیم از ديدگاه اين دو نظريه به سوال دوم،
درباره فرايند شکلگیری و پديدار شدن فرصت ،پاسخ دهیم .در بخش سوم مقاله ،مطالب
مطرح شده در ادبیات جمعبندی شده و ارتباط بین دو رويکرد کشف و خلق فرصت از ديدگاه
نويسندگان اين مقاله مورد بحث قرار میگیرد .در بخش چهارم نتیجهگیری بحثهای انجام
شده و پیشنهاداتی برای پژوهشهای بعدی ارائه میشود.
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مرور ادبیات
منشاء فرصتهای کارآفرینی
کارآفرينی زمانی اتفاق میافتد که کارآفرين به فرصتهای سودآوری پی ببرد و از آنها
بهره برداری کند .بر اين اساس کارآفرينی به عنوان حوزه پژوهش درباره اينکه فرصتهای
خلق محصوالت و خدمات جديد چگونه ،توسط چه کسی و با چه نتايجی ،کشف ،ارزيابی و
بهرهبرداری میشوند ،تعريف میشود(.)Venkataraman 1997به دلیل جايگاه محوری
فرصت های کارآفرينی و اهمیت آنها در ادبیات کارآفرينی ،درک ماهیت و منشاء پیدايش آنها
از سواالت اساسی اين حوزه بوده است .اما مدلهای اقتصادی که زيربنای مطالعات نظری و
کاربردی اولیه در حوزه کارآفرينی را تشکیل میدانند ،يعنی رويکردهای تعادل بازار،18
نمیتوانستند وجود اين فرصتها و طبعاً نحوه شکلگیری آنها را به خوبی توضیح
دهند( .)Eckhardt and Shane 2003در مدلهای تعادلی ،که در اواخر قرن بیستم
مدلهای غالب در اقتصاد بودند ،فرض میشود که در حالت تعادل همه فرصتهای
سودآوری پیش از اين بهرهبرداری شدهاند و همه عوامل تولید درکارکرد بهینه خود تخصیص
يافتهاند( .)Foss and Klein 2009به عبارت ديگر در اقتصادی با ساختار رقابت کامل در
وضعیت تعادل ،سودی باالتر از نرمال وجود ندارد که بتوان آن را کسب کرد .در نتیجه در اين
حالت هیچ فرصت کارآفرينی نیز نمیتواند وجود داشته باشد.
در واقع نظريههای تعادل بازار برای توضیح منشاء و چگونگی پیدايش فرصتهای
کارآفرينی کفايت نمیکنند و مبنا قرار دادن مدلهای عدم تعادل برای حوزه کارآفرينی
ضروری است .برای تشريح اين مسئله الزم است که فرضیات اساسی نظريههای تعادل بازار
را ذکر کرده و توضیح دهیم که چرا اين نظريهها در تبیین کامل پديدههای کارآفرينی
ناتوانند .فرض اول نظريههای تعادل بازار اين است که قیمتهای فعلی همه اطالعات الزم
برای تصمیمگیری درباره نحوه تخصیص منابع را همراه خود دارند .اما همیشه اينگونه نیست.
برای مثال قیمتهای فعلی ،اطالعاتی را درباره اينکه تکنولوژی جديد چگونه تقاضا يا هزينه
تولید يک محصول را تغییر خواهد داد ،ارائه نمیکنند(.)Eckhardt and Shane 2003دوم،
فرض بر اين است که همه اطالعات و انتظارات عاملین بازار درباره آينده در قیمتهای
پیشنهادی فعلی برای منابع خالصه میشود ،بنابراين قراردادهای بلندمدت بر اساس
قیمتهای فعلی امکانپذير است .اما برای اينکه جمع بندی اطالعات آينده در قیمتهای
فعلی امکانپذير باشد ،بايد برای همه محصوالت و خدمات ،بازارآتی 13وجود داشته باشد .اما
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برای فعالیتهای خالقانه بازار آتی وجود ندارد .چون اين فعالیتها همیشه دچار مشکل
عدم وجود اطالعات هستند .هیچ راهی وجود ندارد که بتوان در فعالیتهای خالقانه،
بدشانسی را از عملکرد پايین متمايز کرد و عاملین بازار نیز نمیتوانند بر اساس اطالعاتی که
اساساً در زمان حال غیر قابل دسترسی است ،تصمیمگیری کنند( Eckhardt and Shane
 .)2003فرض سوم اين است که همه تصمیمات ،تصمیمات بهینهسازی 71هستند .زمانی که
فرض کنیم همه اطالعات الزم در قیمتها خالصه شده است ،طبیعی است که تصمیم
گیری به فرايند مکانیکی بهکارگیری قوانین رياضی بهینهسازی تبديل خواهد شد .اما بسیاری
از تصمیمات درباره نحوه تخصیص منابع از طريق بهینهسازی با در نظر گرفتن
محدوديتهای 71مسئله اتخاذ نمیشود ،بلکه بعضی از تصمیمگیریها شامل فرايندی خالقانه
است ،که در آن محدوديتها نیز توسط خود کارآفرين مشخص میشوند .چهارم ،نظريههای
تعادل با فرض اينکه قیمت ها همیشه اطالعات الزم برای تخصیص منابع را همراه خود
دارند،تغییرات موقتی در سیستم قیمت را در نظر نمیگیرند .اين تغییر قیمتها به عامالن
اقتصادی امکان میدهد تا خريد و فروش منابع را بر اساس اعتقاد به اينکه ترکیب جديدی از
آنها سودآورخواهد بود يا بر اساس حدس درباره خطای قضاوت ديگر عامالن اقتصادی ،انجام
دهند .در يک سیستم تعادلی ،هیچ کس نمیتواند چنین اطالعاتی داشته باشد ،چون قیمتها
به صورت خودکار در پاسخ به تغییرات عرضه و تقاضا تغییر میکنند (.)Shane 2003
پیامد مبنا قرار دادن مفروضات مدلهای تعادلی اقتصاد در تحقیقات کارآفرينی ،رويکرد
توجه به ويژگیهای کارآفرين در نظريههای اولیه اين حوزه بوده است ( Eckhardt and
 .)Shane 2003تقارن توزيع اطالعات در بازار ،يکی از فروض اساسی در مدلهای تعادلی
در اقتصاد است .به همین دلیل اين نظريهها به جای تفاوت اطالعات در دسترس افراد درباره
وجود فرصت ،ويژگیهای پايدار و ديرپا در افراد را منشاء کارآفرينی میدانند( Eckhardt and
 .)Shane 2003بنابراين در اين مدلها دلیل اينکه افرادی میتوانند کارآفرين شوند و
77

ديگران نمیتوانند ،صرفاً بر اساس ويژگیهای آنها ،مانند تمايل بیشتر به پذيرش عدم
قطعیت ،توضیح داده میشود( Scott Shane and Venkataraman 2000; Eckhardt
 .)and Shane 2003اما رويکرد ويژگیها 79در توضیح کارآفرينی ناموفق بوده است .زيرا
افراد با ويژگیهای متنوعی درگیر فرايند کارآفرينی میشوند و نمیتوان مجموعهای از
ويژگیها را مشخص کرد که کارآفرينان را از ديگر افراد جامعه متمايز کند .بنابراين نمیتوان
کارآفرينی را تنها بر اساس ويژگیهای افراد توضیح داد.
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تمرکز مدلهای اقتصادی بر ماهیت تعادل ،باعث شد که اين مدلها در توضیح منشاء و
نحوه شکل گیری فرصتهای کارآفرينی ناکارآمد باشند .اگرچه ابعادی از مدلهای تعادلی
بازار برای فهم کارآفرينی مفید است ،اما به داليلی که توضیح داده شد برای توضیح کامل
پديده کارآفرينی کفايت نمیکنند( .)Scott Shane and Venkataraman 2000بنابراين
مدلهای تعادلی ديگر نمیتوانستند پايه پژوهشهای حوزه کارآفرينی قرار بگیرند و مدل
اقتصادی ديگری به نام مکتب اقتصاد اتريشی مبنای اغلب تحقیقات کارآفرينی قرار گرفت
(.)Venkataraman 1997
مکتب اقتصاد اتريشی ،فرضیات مدلهای تعادلی اقتصاد را کنار میگذارد و فرض میکند
که در اقتصاد بازار هیچ گاه تعادل به طور کامل حاصل نمیشود( ،)Kirzner 1973يا اينکه
هر ازگاهی با فعالیتهای سودطلبانه عامالن اقتصادی اين تعادل برهم
میخورد( .)Schumpeter 1934با فرض وجود عدم تعادل در بازار ،کسب سود غیرنرمال نیز
امکانپذير میشود و میتوان وجود فعالیتهای کارآفرينانه را توضیح داد .بنابراين با در نظر
گرفتن عدم تعادل بازار در مکتب اقتصادی اتريش ،برخالف مدلهای تعادلی بازار ،میتوان
حوزه کارآفرينی را در ارتباط با شناسايی و بهرهبرداری از فرصتهای سودآوری تعريف
کرد( .)Scott Shane and Venkataraman 2000در رويکردهای جديدتر کارآفرينی نه در
اثر تفاوت در ويژگیهای فردی ،بلکه در نتیجه تعامل بین کارآفرين و فرصتهای کارآفرينی
اتفاق میافتد .دو اقتصاددان مکتب اتريش که بیشترين نقش را در حوزه کارآفرينی داشته و
در مورد فرصتهای کارآفرينی بحث کردهاند ،کرزنر و شومپیتر هستند .رويکرد ارزشمند
ديگر ،از مکتب اتريش  ،میتواند ديدگاههای الچمن به کارآفرينی باشد که کمتر مورد توجه
محققان اين حوزه قرار گرفته است( Todd H. Chiles, Allen C. Bluedorn et al.
 .)2007در ادامه نظريات اين سه اقتصاددان برجسته مکتب اتريش در مورد منشاء
فرصتهای کارآفرينی بررسی خواهد شد.
کرزنر
در نظريه کارآفرينی کرزنر فرض اساسی اين است که اغلب بازارها در اغلب اوقات
ناکارايی 74دارند و در حالت تعادل نیستند .اين مسئله فرصتهايی را برای افراد کارآفرين
ايجاد میکند تا با بهرهبرداری از اين ناکارايیها ،منابع را با کارايی بیشتری تخصیص داده و
ثروت خلق کنند( .)Kirzner 1997; Venkataraman 1997بنابراين کرزنر معتقد است
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بازار همیشه در حالت تعادل نیست و نقش کارآفرين را بردن بازار به سمت حالت تعادل
میداند و نه بر هم زدن تعادل بازار ( Holcombe 2003; Todd H. Chiles, Allen C.
.)Bluedorn et al. 2007
فرصتهای کارآفرينی که کرزنر از آنها صحبت میکند ،لزوماً نتیجه نوآوری نیستند ،بلکه از
جنس فرصتهايی هستند که ناکارايی در بازار آنها را به وجود میآورد؛ برای مثال خريد چیزی در
يک مکان و فروش آن به قیمت باالتر در مکان ديگر ،75سادهترين شکل فرصتهای کرزنری
است( .)Sarasvathy, Dew et al. 2003يا در حالت پیچیدهتر خريد مواد اولیه ،ترکیب آنها با
يک فرايند تولید جديد و فروش محصولی جديد همراه با کسب سود مثال ديگری از فرصتهای
کارآفرينی از ديدگاه کرزنر است( .)Holcombe 2003در واقع اين فرصتها به دلیل کامل
نبودن دانش عوامل بازار به وجود میآيند و کارآفرين فردی است که از عدم تقارن در توزيع
اطالعات بهره میبرد .باورهای افراد در مورد کاراترين نحوه استفاده از منابع بر اساس اطالعاتی
که در اختیار آنها است ،شکل میگیرد .از آنجا که چارچوبهای تصمیمگیری و پردازش اطالعات
در افراد کامل نیست ،در تصمیمگیری دچار خطا میشوند و در نتیجه کمبود و مازاد به وجود
میآيد؛ که میتواند منشاء کسب سود برای کارآفرين باشد .بنابراين در ديدگاه کرزنر وجود
فرصتها صرفاً مستلزم تفاوت در دسترسی افراد به اطالعات موجود است و نیازی به خلق
اطالعات جديد نیست( .)Jongand Marsili 2010ونکاتارامان( )Venkataraman 1997اين
رويکرد را فرضیه ضعیف کارآفرينی 76مینامد.
از ديگر ويژگیهای فرصتهای کرزنری اين است که بیشتر ماهیت تقلیدی دارند و نه
خالقانه؛ در اين ديدگاه نوآوری و خلق ترکیبات جديد شرط الزم برای شکلگیری
فرصتهای کارآفرينی نیست .اما کارآفرينی بنابر تعريف نمیتواند تقلیدی کامل از کاری که
قبالً انجام شده باشد و فرصتهای کارآفرينی ،طبق تعريفی که در ابتدای مقاله ارائه شد،
مستلزم ارائه چارچوب جديدی از وسیله-هدف هستند .بنابراين بايد تاکید کرد که حتی
فرصت های کرزنری هم دربرگیرنده نوعی از نوآوری هستند .اما اين نوآوری بیشتر ماهیت
تدريجی دارد و جديد بودن آن ،برای فرد يا سازمان است و نه برای بازار ( ;Shane 2003
.)Jong and Marsili 2010
چون کشف اين فرصتها صرفاً مستلزم کشف بازاری بهرهبرداری نشده با استفاده از
اطالعات کامالً در دسترس است ،کرزنر فرض میکند اين نوع فرصتها در اختیار همه افراد
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هست ( .)Holcombe 2003فرصتها در بازار وجود دارند تا افراد هوشیار(يا مطلع که دانش مورد
نیاز را دارند) آنها را شناسايی کنند(.)Kirzner 1973; Companys and McMullen 2007
با گذشت زمان رقابت برای استفاده از فرصت افزايش پیدا میکند .در اثر رقابت از ارزش
فرصت کاسته و بازار به سمت حالت تعادل نزديک میشود( Kirzner 1997; Companys
 .)and McMullen 2007در کنار ديدگاه کرزنر ،رويکرد ديگری وجود دارد که معتقد است
حتی اگر بعضی از بازارها به حالت تعادل نیز نزديک شوند ،ريسکپذيری و نوآوری انسان
همراه با جذابیت کسب سود و پیشرفت دانش و تکنولوژی ،دير يا زود اين تعادل را بر هم
خواهد زد .ونکاتارامان اين رويکرد را فرضیه قوی کارآفرينی 72میداند که بیشتر با عنوان "
تخريب خالق" 78جوزف شومپیتر شناخته شده است.
شومپیتر
شومپیتر نیز بر خالف ديدگاه تعادل بازار در اقتصاد ،کارآفرينی را به عنوان پديدهای در حالت
عدم تعادل میبیند .او برای اينکه پويايی موجود در دنیای واقعی را در نظر بگیرد ،مدلهای تعادل
73

منقطع را مطرح کرد .در اين مدلها فرصتها به صورت دورهای و از خارج از يک محدوده
اقتصادی در اثر عواملی از جمله ارائه منابع جديد ،پیشرفتهای تکنولوژيک ،توسعه بازارها به وجود
میآيند .شومپیتر معتقد است که تغییرات در تکنولوژی ،نیروهای سیاسی ،قوانین ،عوامل اقتصاد
کالن و روندهای اجتماعی اطالعات جديدی را خلق میکند که کارآفرينان میتوانند با استفاده از
آنها منابع را به روش جديدی ترکیب کنند و ترکیبات ارزشمندتری را از آنها خلق کنند ( Jong
 .)and Marsili 2010وی اين تحوالت را شوکهای برونزا 91مینامد .از آنجا که فرصتهای
شومپیتری در خارج از محدوده اقتصادی موجود خلق میشوند ،نمیتوانند در سیستم فعلی
قیمتها منعکس شوند (.)Jong and Marsili 2010
در ديدگاه شومپیتر کارآفرينان نوآور حالت تعادل موجود در بازار را به هم میزنند تا عدم
تعادل خلق کنند( .)Todd H. Chiles, Allen C. Bluedorn et al. 2007بنابراين نوآوری
و جداشدن از مسیر دانش موجود ويژگی کلیدی فرصتهای شومپیتری است .نوآورانه بودن
در اينجا به معنای ارائه محصوالت ،فرايندها ،روشهای سازماندهی يا مواد اولیه جديد برای
بازار است وصرفاً جديد بودن برای فرد يا سازمان مد نظر نیست (.)Schumpeter 1934
يکی ديگر از تفاوتهای فرصتهای شومپیتری و کرزنری ،عالوه بر میزان نوآوری و
تولید اطالعات جديد ،تفاوت در میزان ريسک مرتبط با آنها است .در مورد فرصتهای
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کرزنری ،شرايطی که در آن کارآفرين در مورد بهرهبرداری از فرصت تصمیم میگیرد ،شرايط
91

ريسکی است و نه شرايط عدم قطعیت  .اگرچه ممکن است اين دو مفهوم در ادبیات
کارآفرينی و مديريت استراتژيک به جای هم به کار برده شوند ،نايت )knight 1921(97اين
دو مفهوم را از هم متمايز میکند .شرايط تصمیم گیری زمانی ريسکی است که تصمیم
گیرنده با جمعآوری اطالعات کافی می تواند نتايج مربوط به تصمیمگیری و تابع احتمال هر
يک را پیشبینی کند .در حالت ديگری تابع توزيع احتمال درباره نتايج آينده وجود دارد ،اما از
قبل قابل شناسايی نیست .نايت اين حالت را تصمیمگیری در شرايط عدم قطعیت مینامد.
نوع ديگری از شرايط عدم قطعیت ،که نايت آن را عدم قطعیت حقیقی 99مینامد ،حالتی است
که تابع توزيع احتمال درباره آينده اصالً وجود ندارد که قابل شناسايی باشد .از آنجا که درجه
نوآوری در فرصتهای شومپیتری باالتر است از دانش موجود فاصله میگیرند ،ريسک
فرصتهای شومپیتری از ريسک فرصتهای کرزنری باالتر است ( )Shane 2003و شرايط
تصمیمگیری در مورد فرصتهای شومپیتری ،شرايط عدم قطعیت است.
کرزنر و شومپیتر با پی بردن به لزوم در نظر گرفتن کارآفرينی به عنوان فرايند عدم تعادل
نقش مهمی در ادبیات کارآفرينی داشتهاند .ادبیات حوزه فرصت بر اساس ديدگاههای اين دو
اقتصاددان مکتب اتريش بنا شده است و ونکاتارامان( )Venkataraman 1997اين دو رويکرد را
فرضیات پايه اين حوزه میداند .اما میتوان فرايند کارآفرينی را بر پايه ديدگاههای اقتصاددان
ديگری از مکتب اتريش نیز ،به نام لودويج الچمن ،94بیان کرد که ادبیات کارآفرينی کمتر بدان
پرداخته است (.)Todd H. Chiles, Allen C. Bluedorn et al. 2007
الچمن
از آنجا که الچمن به ذهنگرايی راديکال اعتقاد دارد ،ديدگاه او را میتوان جز
ديدگاههای راديکال مکتب اقتصاد اتريشی طبقه بندی کرد .نگاه شومپیتر و کرزنر به
کارآفرينی ،اگر چه در ظاهر متضاد به نظر میآيد ،اما در واقع مکمل يکديگر است .هر دو اين
اقتصاددانان ،حالت تعادل را به عنوان نقطه مرجع نهايی خود می بینند .بنابراين آنقدر هم از
پارادايم تعادل بازار فاصله نمیگیرند( Todd H. Chiles, Allen C. Bluedorn et al.
 .)2007بعد از اينکه کارآفرين شومپیتری تعادل فعلی بازار را بر هم میزند و عدم تعادل
ايجاد میکند ،کارآفرين کرزنری ناکارايیهای موجود در بازار را اصالح میکند و بازار را به
سمت حالت تعادل جديد میبرد(.)Todd H. Chiles, Allen C. Bluedorn et al. 2007
95
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اما الچمن فرض تمايل بازار به سمت تعادل را به کلی کنار میگذارد و معتقد است که اغلب
بازارها نه تنها به حالت تعادل نمیرسند بلکه به سمت تعادل نیز تمايل ندارند .از اين لحاظ
الچمن بر خالف کرزنر و شومپیتر پارادايم تعادل بازار را به طور کامل نقض میکند و بینش
جديدی را درباره منشاء خلق فرصتهای کارآفرينی ارائه میدهد.
الچمن معتقد است فرصتها با تصورات خالق کارآفرين ،درباره آنچه از آينده در ذهن
خود تجسم میکند ،خلق میشوند و با استفاده از ترکیب و بازآرايی پیوسته منابع به
بهرهبرداری میرسند ( .)Todd H. Chiles, Allen C. Bluedorn et al. 2007مفهوم
ذهنگرايی در ديدگاه الچمن فراتر از تفسیر تجربیات گذشته توسط فرد است و انتظارات 96او
نسبت به آينده مورد تصورش 92را نیز شامل میشود .او معتقد است که کارآفرينان بر اساس
دانش ذهنی 98و انتظارات خود درباره آينده نقشه میکشند .93از آنجايی که اين انتظارات
درباره آيندهای ناشناخته و غیرقابل شناسايی است ،کارآفرين بايد آيندههايی که را ممکن
است اتفاق بیفتند تصور کند و از میان آيندههايی که به طور ذهنی خلق کرده است ،انتخاب
کند" .تخیل خالق " 41الچمن با کشف کرزنری ،که کارآفرين صرفاً چیزی را که پیش از
اين وجود داشته است ،آشکار میکند و نوآوری شومپیتری ،که خلق چیزی کامالً جديد از
طريق ذهنیت انسان را در نظر نمی گیرد ،به کلی متفاوت است .کارآفرين در ديدگاه الچمن
از طريق تفکر خالق و خارج از چارچوبهای دانشی که بر اساس تفسیر 41گذشته شکل
47
گرفته است ،از هیچ،چیزی جديد خلق میکند (Todd H. Chiles, Allen C. Bluedorn
) .et al. 2007بنابراين کارآفرين الچمن با شرايط عدم قطعیت حقیقی روبرو است .از آنجايی
که افراد بر اساس ذهنیت خود گذشته را تفسیر میکنند و آينده را میسازند ،دانش آنها و
انتظارات آنها درباره آينده با يکديگر متفاوت است .اين تفاوتها باعث میشود که افراد
برنامههای متفاوتی برای آينده داشته باشند .اين برنامهها در فرايندی پیوسته در طول زمان
در تعامل با يکديگر هستند و نتیجه تعامل بین آنها از قبل قابل تعیین نیست .در اثر اين
تعامل ،برنامههای برخی از کارآفرينان موفق میشود و بسیاری نیز با شکست مواجه میشوند.
اين فرايند بازار ،در طی زمان اطالعات جديدی را به صورت درونزا تولید میکند.
که منجر به بازنگری پیوسته در برنامهها و خلق دانش و انتظارات جديد از آينده میشود.
بنابراين الچمن اقدامات خالقانه افراد کارآفرين را منشاء فرصتهای کارآفرينی میداند.
(.)Todd H. Chiles, Allen C. Bluedorn et al. 2007
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مقایسه سه دیدگاه درباره منشاء فرصت
بر اساس ديدگاههای اين سه اقتصاددان میتوان سه منشاء اصلی شامل نواقص بازار،
شوکهای برونزا و تجسم خالق را برای فرصتهای کارآفرينی شناسايی کرد .تفاوت در
منشاء فرصتها باعث ايجاد تفاوت در ماهیت ،ويژگیها ،فرايندهای شکلگیری و ظهور آنها
و همچنین نقش کارآفرين در ارتباط با آنها میشود( .)Shane 2003بنابراين میتوان
فرصتها را بر اساس منشاء شکلگیری آنها ،به سه نوع فرصتهای کرزنری ،شومپیتری و
الچمنی طبقهبندی کرد .اين سه نوع فرصت ،در تناقض با يکديگر نیستند و میتوانند به
صورت همزمان در بازار وجود داشته باشند( .)Short, Ketchen et al. 2010جمعبندی
مطالب بحث شده از ديدگاههای اين سه اقتصاددان و مقايسه ويژگیهای اين سه نوع
فرصت ،از ديد نويسندگان اين مقاله ،به صورت اجمالی در جدول  7ارائه شده است.
از لحاظ رويکرد اقتصادی مبنا هر سه نوع فرصت بر اساس ديدگاههای مکتب اقتصاد
اتريشی مطرح شدهاند .در اين میان ديدگاههای الچمن در مکتب اقتصاد اتريشی جزء رويکرد
ذهنگرايی راديکال تقسیم بندی میشود .از لحاظ منشاء و ماهیت فرصت ،هر دو نوع فرصت
کرزنری و شومپیتری از بازار سرچشمه میگیرند و ماهیت عینی دارند ،اما تفاوت آنها در اين
است که فرصتهای شومپیتری در اثر شوکهای برون زا و فرصتهای کرزنری در اثر عدم
تقارن اطالعات موجود در بازار شکل میگیرند .در مقابل فرصتهای الچمنی ماهیتی ذهنی
دارند و منشاء آنها ذهن کارآفرين و تجسم خالق او است .در فرصتهای کرزنری کارآفرين
با بهرهبرداری از فرصتها بازار را به سمت تعادل میبرد .اما فرصتهای شومپیتری نتیجه
عدم تعادلهای دورهای در بازار هستند و کارآفرين با خلق فرصتهای الچمنی اساساً بازار را
به سمت عدم تعادل می برد .فرصت کرزنری منجر به نوآوریهای تدريجی میشوند که
شامل خلق اطالعات جديد نیست ،اما فرصتهای شومپیتری منجر به نوآوریهای راديکالی
میشوند که نتیجه خلق اطالعات جديد در بازار است .فرصتهای الچمنی نیز همانند
فرصتهای شومپیتری منجر به نوآوری راديکال میشوند اما تولید اطالعات جديد وابسته به
شخص کارآفرين و درونزا است.
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جدول  :7مقايسه ديدگاههای کرزنر ،شومپیتر و الچمن درباره فرصتهای کارآفرينی
انواع
فرصت

رويکرد
اقتصادی
مبنا

ماهیت
فرصت

منشاء فرصت

کرزنر

اقتصاد
اتريشی

بازار

عدم تقارن
اطالعات-
نواقص
بازار

عینی

شومپی
تر

اقتصاد
اتريشی

بازار

شوکهای
برون زا

عینی

الچمن

ذهن
گرايی
راديکال
در اقتصاد
اتريشی

ذهن
کارآفرين

تجسم
خالق
کارآفرين

ذهنی

رويکرد
نسبت به
بازار
حرکت
بازار به
سمت
تعادل
عدم
تعادلهای
دورهای در
بازار

حرکت
بازار به
سمت عدم
تعادل

رويکرد
نسبت به
نوآری
نوآوری
تدريجی-
جديد
بودن برای
فرد يا
49
سازمان
نوآوری
راديکال-
جديد
بودن برای
44
بازار

نوآوری
راديکال-
جديد
بودن برای
بازار

دستیابی به
اطالعات

ريسک

عددم نیاز به
تولید
اطالعات
جديد

ريسک

بر اساس
تولید
اطالعات
جديد در
بازار
بر اساس
انتظارات فرد
نسبت به
آينده-
اطالعات
جديد نیز
وابسته به
شخص
ودرون زا
هستند.

عدم
قطعیت

عدم
قطعیت
حقیقی

فرایند شکل گیری فرصت :کارآفرین فرصتها را کشف می کند یا آنها را
خلق میکند؟
عالوه بر ماهیت و منشاء فرصت ،و به عبارت ديگر بحثهايی که در سطح هستیشناسی
مطرح میشود ،فرايندهای مرتبط با فرصت ،يعنی فرايندهای کشف ،خلق ،ارزيابی و بهرهبرداری،
نیز که در سطح معرفت شناسی مطرح میشود ،از سواالت اساسی ادبیات کارآفرينی بوده است
( .)Barreto 2011اينکه افراد و سازمانها چگونه فرصتها را شکل میدهند و از آنها بهره
برداری میکنند .محققان و نويسندگان مختلف عناوين مختلفی را برای فرايند شکلگیری و ظهور
فرصت به کار میبرند ،از جمله کشف

45

فرصت( ;Venkataraman 1997; Shane 2000
46

 ،)Eckhardt and Shane 2003; Shane 2003شناسايی فرصت( Sarasvathy, Dew et

14

ارائه گونه شناسی از فرصتهای کارآفرينی بر اساس منشاء و فرايند شکلگیری آنها
48

 ،)al. 2003توسعه فرصت )Ardichvili, Cardozo et al. 2003(42و خلق فرصت
( .)Sarasvathy, Dew et al. 2003اين رويکردهای مختلف به فرايندهای مرتبط با فرصت
فرضیات و نتايج مختلفی دارند که در بعضی موارد مبهم و متناقض با يکديگر است
(.)Hansen, Shrader et al. 2011
با وجود اين میتوان دو ديدگاه غالب را ،درباره نحوه شکلگیری فرصتهای کارآفرينانه،
در ادبیات کارآفرينی شناسايی کرد :نظريه کشف فرصت( )Eckhardt and Shane 2003و
نظريه خلق فرصت(.)Sarasvathy, Dew et al. 2003; Alvarez and Barney 2007
در هر دو نظريه کشف و خلق ،هدف کارآفرين شکلگیری و بهرهبرداری از فرصت است .اما
اين دو ديدگاه فرضیات متفاوتی درباره ماهیت و منشاء فرصت ،تعريف کارآفرين و بستر
تصمیمگیری دارند(.)Alvarez and Barney 2007; Edelman and Yli-Renko 2010
در واقع بحثهايی که در سطح معرفتشناسی و فرايند مرتبط با شکلگیری فرصت مطرح
میشود ،مستقل از مباحث سطح هستیشناسی و منشاء فرصت نیست و تفاوت ديدگاههای
دو رويکرد کشف فرصت و خلق فرصت ناشی از اختالف آنها درباره منشاء و ماهیت فرصت
در سطح هستی شناسی است .اعتقاد به عینی بودن ماهیت فرصت و در نظر گرفتن منشاء
بیرونی برای فرصت ،منجر به شکلگیری ديدگاه کشف فرصت در سطح معرفت شناسی
میشود ،که نقش کارآفرين را کشف فرصتهايی میداند که در محیط شکل
میگیرند( .)Kirzner 1997; Shane 2000در مقابل ديدگاهی که در سطح هستی شناسی
ماهیت فرصتها را ذهنی و منشاء شکلگیری آنها را تجسم خالق کارآفرين میداند ،پايه
شکل گیری ديدگاه خلق فرصت در سطح معرفتشناسی میشود ،که معتقد است فرصتها
در نتیجه اقدام کارآفرين و طی يک فرايند يادگیری رفت و برگشتی خلق میشوند( Alvarez
 .)and Barney 2007در ادامه دو ديدگاه کشف و خلق فرصت را با جزئیات بیشتری بحث
خواهیم کرد.
دیدگاه کشف فرصت
از بین دو نظريه فوقالذکر ،در ادبیات بیشتر به نظريه کشف فرصت پرداخته شده
است( .)Alvarez and Barney2007فرض ديدگاه کشف فرصت اين است که فرصتها در
اثر نقايص بازار يا در نتیجه تغییرات تکنولوژی ،ترجیحات مصرفکننده يا ديگر ويژگیهای
صنعت يا بازار مورد نظر به وجود میآيند .شین( )Shane 2003شوکهای برونزای شومپیتر
15
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يعنی تغییرات تکنولوژيک ،تغییرات سیاسی و قانون گذاری ،و تغییرات اجتماعی و دموگرافیک
را به عنوان وقايعی که میتوانند منجر به برهمزدن تعادل رقابتی در بازار و شکل گیری
فرصتها شوند ،مثال میزند( .)Shane 2003تاکید بر برون زا بودن اين عوامل نشان
میدهد که نظريه کشف فرصت بر اين فرض استوار است که فرصت پديدهای حقیقی و
عینی است که مستقل از اقدام يا ادراک کارآفرين در محیط وجود دارد ،اما تا به حال از آنها
غفلت شده است( )Kirzner 1997; Edelman and Yli-Renko 2010و کارآفرين بايد
آنرا کشف کند(.)Eckhardt and Shane 2003; Shane 2003
در اين ديدگاه وظیفه کارآفرين کشف فرصتها در کوتاهترين زمان ممکن پیش از
ديگران و با استفاده از همه ابزارهای ممکن در جمعآوری داده است .بنابراين کشف فرصت
عمدتاً شامل جستجو و پیمايش نظاممند محیط برای کشف فرصتهای تولید محصوالت يا
خدمات جديد است .کارآفرينانی که ديرتر عمل میکنند ،موفقیتی را که اولین کارآفرين در
کشف و بهرهبرداری از يک فرصت کسب میکند ،تجربه نخواهند کرد( Alvarez and
. )Barney 2007
فرضیات اين ديدگاه درباره ماهیت کارآفرينان بر اساس فرضیات آن درباره منشاء فرصت
است .از آن جا که فرصتها در نتیجه شوکهای خارجی در بازار يا صنعت به وجود میآيند و
ماهیت عینی و در نتیجه قابل مشاهده دارند ،هر شخص در ارتباط با آن صنعت يا بازار
قاعدتاً بايد از وقوع شوک مطلع شود .بنابراين اگر همه از فرصتهای ناشی از آن شوک
مطلع باشند و مهارتهای الزم برای بهرهبرداری از آن فرصت را داشته باشند ،میتوانند برای
بهرهبرداری از آن اقدام کنند.
در شرايطی که به طور بالقوه همه می توانند از فرصت مطلع شوند و از آن بهرهبرداری کنند،
کسب سود کافی از تولید محصوالت و خدمات جديد دشوار خواهد بود .بنابراين توضیح اينکه چرا
کارآفرينان می توانند از فرصت بهرهبرداری کنند و غیر کارآفرينان نمیتوانند ،مستلزم در نظر
گرفتن اين فرض است کارآفرينان از لحاظ توانايی ديدن فرصتها و سپس بهرهبرداری از آنها ،با
ديگران تفاوت قابل مالحظهای دارند(.)Kirzner 1997; Shane 2003
کرزنر تفاوتهای بین کارآفرينان و غیر کارآفرينان را در مفهوم "هوشیاری"خالصه
می کند .کرزنر()Kirzner 1997هوشیاری را به عنوان "توانايی تشخیص فرصتهايی که تا
به حال از آنها غفلت شده است ،بدون جستجو برای آنها" میداند .در واقع پیشفرض اين
تعريف اين است که کشف فرصت را نمیتوان پیشبینی کرد و به صورت تصادفی اتفاق
16
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میافتد( .)Fiet 2007اين تعريف از هوشیاری مبنای بسیاری از تحقیقات ادبیات حوزه کشف
فرصت قرار گرفته است( .)Barreto 2011برای مثال شین ( )Shane 2000نشان میدهد
که کارآفرينان میتوانند فرصتهايی را که مرتبط با تجربه و تحصیالت قبلی آنها است،
بدون جستجوکردن کشف کنند .او معتقد است که افراد فرصتهای کارآفرينی را نه از طريق
جستجو کردن بلکه از طريق تشخیص ارزش اطالعات جديدی که از روشهای ديگر به
دست آوردهاند ،کشف میکند.
43

از آنجايی که در رويکرد کشف بر اساس گفتههای هايک منشاء فرصت ،توزيع
اطالعات در جامعه و تفاوت در سطح دسترسی به اطالعات است( ،)Shane 2000عالوه بر
هوشیاری کارآفرين عوامل ديگری مانند موقعیت کارآفرين در شبکه اجتماعی و دانش پیشین
را نیز که در دسترسی کارآفرين به اطالعات نقش دارند ،در اين فرايند تاثیرگذار
میداند( .)Sarasvathy, Dew et al. 2003برای مثال از آنجاکه اطالعات به صورت غیر
صريح در کاربران اطالعات انباشت شده است ،دسترسی به اطالعات الزم برای کشف
فرصت تنها در دسترس کسانی است که با استفادهکنندگان از اطالعات ارتباط مستقیم و
نزديک دارند .بنابراين موقعیت کارآفرين در شبکه میتواند منجر به مزيت اطالعاتی برای او
شود .اطالعات يا دانش جديد برای اينکه مفید باشند معموالً نیازمند منابع مکملی مانند دانش
51

قبلی هستند .اين پايه دانش ظرفیت جذب الزم را برای استفاده از اطالعات جديد فراهم
51
میکند ( .)Sarasvathy, Dew et al. 2003آرديچويلی ( Ardichvili, Cardozo et al.
 )2003عوامل تاثیرگذار در فرايند کشف فرصت را در  4گروه شامل هوشیاری کارآفرينانه،
دانش قبلی(دانش درباره بازار و نیازهای مشتری و همچنین دانش در حوزه صنعت) ،
شبکههای اجتماعی و ويژگیهای شخصیتی (خالقیت کارآفرين و خوشبینی) تقسیم میکند.
بعدها کرزنر هوشیاری را مفهومی بین جستجوی هدفمند و شانس مطلق تعريف کرد.
بدين معنا که کارآفرين بدون اينکه بداند دنبال چه چیزی بايد بگردد ،به طور پیوسته در حال
پايش محیط است .در واقع در تعريف جديدتر کرزنر هوشیاری را به عنوان جستجوی هدايت
57

نشده فرصتها بیان میکند( .)Kaish and Gilad 1991; Busenitz 1996به اين
مفهوم که افراد به دنبال اطالعات موجودی هستند که آنها را به سمت فرصتی هدايت
میکند ،اما نمیدانند که دقیقاً در جستجوی چه چیزی هستند .اما عالوه بر جستجوی هدايت
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نشده مفهوم ديگری به نام جستجوی سیستماتیک ( )Fiet 2007نیز در ادبیات کشف
فرصت مطرح شده است.
54
فايت ( )Fiet 2007معتقد است که کارآفرين میتواند با محدود کردن سیستماتیک
جستجو به حوزههای شناختهشده ،اثربخشی جستجوی خود را افزايش دهد .اين رويکرد
نسبت به رويکرد هوشیاری کارآفرين ،هم از لحاظ پتانسیل خلق ثروت و هم تعداد
فرصتهايی که کارآفرين میتواند کشف کند ،برتری دارد .در جستجوی سیستماتیک،
جستجو در منابع مشخص اطالعات ،جايگزين جستجو برای ايدههای نامعلوم میشود.
طرفداران اين رويکرد معتقدند با اين روش افرادی که توانايی بیشتری در پردازش اطالعات
و تکنیکهای جستجو دارند ،احتماالً فرصتهای بیشتری را کشف کنند( .)Fiet 2007با
55
وجود تفاوت در دو ديدگاه جستجوی فعال و هوشیاری کارآفرين ،تانگ و ديگران ( Tang,
 )Kacmar et al. 2010پايش و جستجو برای اطالعات را يکی از المانهای هوشیاری
تعريف میکند .اين محققان 9-عنصر متمايز را برای هوشیاری برمیشمرند :پايش و جستجو
برای اطالعات ،برقراری ارتباط بین اطالعات مختلف و ارزيابی وجود فرصتهای کسبو کار
سودآور.اينکه کشف فرصت بر اساس هوشیاری کارآفرين است يا جستجوی فعال ،هنوز
موضوع بحث ادبیات کشف فرصت است(.)Barreto 2011
دیدگاه خلق فرصت
در مقابل نظريه کشف فرصت برای توضیح رفتار کارآفرينانه ،نظريه خلق فرصت يا
رويکرد ساختگرايی )Wood and McKinley 2010(56وجود دارد .برخالف ديدگاه کشف
که معتقد است فرصتها پديدههايی عینی هستند که در محیط وجود دارند و بايد کشف
52
شوند ،ديدگاه خلق ،فرصتها را محصول فرايند شکلگیری اجتماعی میداند ( Wood and
 .)McKinley 2010در نتیجه کارآفرينان ،به جای جستجو برای فرصتهای آشکار و
بهرهبرداری از آنها ،در يک فرايند يادگیری رفت و برگشتی درگیر میشوند که در نهايت
فرصتها از دل آن ظهور میکنند(.)Sarasvathy, Dew et al. 2003
در اين نظريه فرصتها پديدهای عینی که در نتیجه شوکهای برونزا در صنعت يا بازار
شکل میگیرند ،نیستند؛ بلکه به صورت درونزا 58و در نتیجه عمل و عکسالعمل کارآفرين و
اجرای روشهای کاوش او برای خلق خدمات و محصوالت جديد ،به وجود میآيند
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ارائه گونه شناسی از فرصتهای کارآفرينی بر اساس منشاء و فرايند شکلگیری آنها

( .)Sarasvathy, Dew et al. 2003; Alvarez and Barney 2007بنابراين ،کلمهی
جستجو که مستلزم کشف فرصتهای عینی و موجود است ،در اين نظريه بیمعنی است .در
نظريه خلق فرصت کارآفرينان جستجو نمیکنند ،چون چیزی وجود ندارد که دنبال آن
بگردند ،بلکه عمل میکنند و سپس مشاهده میکنند که مشتریها و بازار چگونه به اقدام
آنها پاسخ میدهند( .)Alvarez and Barney 2007بنابراين فرصتهای کارآفرينی از
تعامل ادراک و رفتار کارآفرين با ساختارهای اجتماعی موجود پديدار میشوند( Wood and
.)McKinley 2010
کارآفرين بر اساس يک سری باورهای اولیه درباره فرصت عمل میکند و پس از
مشاهده پاسخ بازار ،اين باورها تغییر میکنند که نشاندهنده کسب و خلق دانش و اطالعات
جديد است .کارآفرين بر اساس آنچه از پاسخ بازار ياد میگیرد باورهای جديدی را درباره
فرصت شکل میدهد .ممکن است پس از چندين بار تکرار و رفت و برگشت در فرايند اقدام،
ارزيابی ،و عکسالعمل ،کارآفرين به اين نتیجه برسد که نتايج اقدامات قبلی را به درستی
تفسیر نکرده است و ناچار است چندين مرحله به عقب برگردد يا کل فرايند را رها کند
(.)Alvarez and Barney 2007
به گفته وود و مکینلی( ،)Wood and McKinley 2010در ديدگاه خلق ،فرصتهای
تولید خدمات و محصوالت جديد لزوماً در بازارها يا صنايعی که از قبل وجود داشتهاند ،ريشه
ندارند .او معتقد است فرصت ها مستقل از اقدامات کارآفرين برای خلق آنها وجود ندارند و
اقدامات کارآفرين منشاء اصلی فرصتها است .اعمال انسان را صرفاً پاسخی به موقعیتها و
اتفاقات عینی نمیداند ،بلکه معتقد است رفتار انسان ناشی از تفسیر محرکهای بیرونی
توسط او است .کارآفرين منتظر نمیماند تا شوکهای برونزا فرصتها را به وجود بیاورند،
بلکه اقدامات او فرصتهايی را خلق میکند که در غیر آن صورت شکل نمیگرفت.
فرايند خلق فرصت از طريق اقدامات کارآفرين با نظريههای تکاملی 53و توسعه تدريجی
در کارآفرينی سازگاری دارد .در هر دو اين نظريهها ،اقدامات بدون برنامهريزی خودآگاه و از
پیش مشخص و به صورت تدريجی بروز میکنند .فرصت ها پديدههايی ذهنی هستند که در
طی زمان توسعه پیدا میکنند( )Wood and McKinley 2010و فرايندی رفت و برگشتی
از عمل و عکسالعمل منجر به شکلگیری آنها میشود( .)Alvarez and Barney 2007در
شکل  1فرايند شکل گیری فرصتهای کارآفرينی از ديدگاه نظريه خلق فرصت به صورت
شماتیک نشان داده شده است.
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توسعه ايده
اقدام بر
اساس ايده

ايده اولیهای درباره
چارچوب جديد
وسیله -هدف

ظهور فرصت

ارزيابی

انتظارات و
تصورات خالق
درباره آينده

اصالح ايده

شکل  :1فرايند شکلگیری فرصت از ديدگاه نظريه خلق فرصت

همانطور که در شکل  1ديده میشود ،در فرايند خلق فرصت ،منشاء فرصتها انتظارات و
تصورات خالق کارآفرين است.کارآفرين بر اساس انتظارات و تصورات خود از آينده ،ايده
جديدی را شکل داده و چارچوب جديدی از وسیله-هدف را ارائه میکند .سپس بر اساس اين
ايده اولیه عمل کرده و از محیط( بازار يا شبکه اجتماعی خود) بازخورد دريافت میکند .پس از
مشاهده اين پاسخها ايده اولیه اصالح میشود .اين چرخه يادگیری رفت و برگشتی تکرار
شده و در نهايت فرصت از دل آن ظهور میکند .در واقع در اين ديدگاه فرصت پديدهای
است که از ذهن کارآفرين سرچشمه گرفته و در يک فرايند رفت و برگشتی از عمل و
عکسالعمل شکل میگیرد.
واضح است که اين فرايند وابسته به مسیر است و اندکی تفاوت در تصمیم اولیه ممکن است
با گذشت زمان منجر به نتايج بسیار متفاوتی شود .در واقع اين مسئله به اهمیت اطالعات و دانش
تولید شده در فرايند اجرای فرصت تاکید دارد .وقتی فرايند برای کارآفرينان مختلف به شکل
متفاوتی توسعه پیدا میکند ،فرصتهای حاصل از آنها از لحاظ هزينه کپی کردن ،متفاوت خواهند
بود .به عبارت ديگر کپیبرداری بعضی از فرصتها دشوارتر خواهد بود.
در ديدگاه کشف فرصت فرض اساسی اين بود که کارآفرينان ،که فرصتها را کشف و از
آنها بهرهبرداری میکنند ،با غیرکارآفرينان تفاوتهای قابل توجهی دارند .در واقع اين فرض
برای توضیح اينکه چرا همه افراد مرتبط با يک صنعت يا بازار از فرصتهای موجود در آن
آگاه نیستند يا قادر به بهرهبرداری از آن فرصتها نیستند ،ضروری است .نظريه خلق فرصت
61
درباره اهمیت تفاوتهای اولیه بین کارآفرينان و غیرکارآفرينان اظهارنظری نمیکند ،اما
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تصديق میکند که در فرايند خلق فرصت ،تفاوتهای کوچک اولیه تشديد شده و به
تفاوتهای قابلتوجهی ختم میشود(.)Alvarez and Barney 2007
همانطور که قبالً توضیح داده شد ،شرايط تصمیم گیری در نظريه خلق فرصت ،شرايط
عدم قطعیت است .به اين دلیل که طبق فرض اولیه اين ديدگاه فرصتها تا قبل از اينکه
خلق شوند وجود نداشتهاند .در زمان تصمیمگیری درباره اينکه يک فرصت بايد شکل بگیرد
يا خیر ،اطالعات کافی برای مشخص کردن نتايج ممکن و تابع توزيع احتمال مربوط به
هريک از نتايج وجود ندارد .اين محدوديت در جمعآوری اطالعات به دلیل محدوديت زمانی
يا عدم توانايی کارآفرين در تحلیل اطالعات جمعآوری شده نیست ،بلکه مشکل اينجاست
که اطالعات الزم برای اين پیشبینیها از قبل وجود ندارد.
نتیجهگیری و بحث  :ارتباط نظریههای کشف و خلق فرصت

همانطور که اشاره شد به دلیل نقش محوری مفهوم فرصت در ادبیات کارآفرينی
( Venkataraman 1997; Scott Shane and Venkataraman 2000; Eckhardt and
Shane 2003; Lowell W. Busenitz, G. Page West III et al. 2003; Short,
 ،)Ketchen et al. 2010; Hansen, Shrader et al. 2011شناخت ماهیت و منشاء اين

فرصتها و فرايندهای مرتبط با شکلگیری آنها می تواند نقش مهمی در پیشبرد
حوزه کارآفرينی و مشروعیت بخشیدن به آن به عنوان يک حوزه تحقیقاتی مستقل
داشته باشد .با اين وجود مناقشات زيادی در سطح هستی شناسی و معرفتشناسی
پیرامون پديده فرصتهای کارآفرينی وجود دارد .اين مقاله تالش کرد تا با جمعبندی
ديدگاههای متفاوت موجود در ادبیات ،در رفع مشکل پراکندگی ادبیات حوزه
فرصتهای کارآفرينی مشارکت داشته باشد .در اين راستا ادبیات کارآفرينی پیرامون
پاسخگويی به دو سوال اساسی ،يعنی "منشاء فرصتهای کارآفرينی چیست (سطح
هستی شناسی)؟" و "فرايند توسعه و شکلگیری فرصتهای کارآفرينانه چگونه است
(سطح معرفت شناسی) ؟" ،مورد بررسی قرار گرفت.
همانطور که در شکل  7نشان داده شده است ،میتوان انواع فرصتهای توضیح داده
شده در اين مقاله را بر اساس ويژگیهای آنها ،طیفی از انواع مختلف يک پديده تصور کرد.
اين سه نوع فرصت از لحاظ میزان نوآوری و عدمقطعیت با يکديگر متفاوتند ،اما متناقض
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نیستند و می توانند به صورت همزمان در بازار وجود داشته باشند( Short, Ketchen et al.

 .)2010در يک سر طیف فرصتهای کرزنری قرار میگیرند و در سر ديگر آن فرصتهای
الچمنی .با حرکت از يک سر طیف (فرصتهای کرزنری) به سمت ديگر طیف (فرصتهای
الچمنی) میزان نوآوری ،عدمقطعیت و نقش کارآفرين در فرايند شکل گیری فرصت نسبت
به نقش سازکارهای بازار (فرايند خلق نسبت به فرايند کشف فرصت) افزايش پیدا میکند.
فرصتهای شومپیتری نیز از نظر میزان نوآوری و عدم قطعیت در میانه اين طیف قرار
میگیرند.

گزاره  :1درجه نوآوری در فرصتهای الچمنی بیشتر از فرصتهای شومپیتری و در
فرصتهای شومپیتری بیشتر از فرصتهای کرزنری است.
گزاره  :2درجه عدم قطعیت در فرصتهای الچمنی بیشتر از فرصتهای شومپیتری و در
فرصتهای شومپیتری بیشتر از فرصتهای کرزنری است.
فرصتهایالچمنی
تصورات خالق

فرصتهای شومپیتری
شوکهای برونزا

نوآوری راديکال

افزايش نوآوری

عدم قطعیت حقیقی

عدم قطعیت

فرصتهای کرزنری
نواقص بازار

نوآوری تدريجی

ريسک

افزايش عدم قطعیت

شکل  :7انواع مختلف فرصتهای کارآفرينی بر اساس منشاء شکلگیری آنها

در سطح معرفت شناسی نیز ،که درباره فرايند شکلگیری فرصت بحث میکند ،دو
جريان فکری عمده در ادبیات کارآفرينی وجود دارد :ديدگاه کشف فرصت و ديدگاه خلق
فرصت .ديدگاه کشف معتقد است که فرصتها ماهیتی عینی و برونزا دارند و نقش
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کارآفرين کشف فرصتهايی است که از قبل در محیط وجود داشتهاند .از طرف ديگر ديدگاه
خلق معتقد است که فرصتها پديدههايی درونزا هستند که در نتیجه اقدامات کارآفرينی و
در يک فرايند رفت و برگشتی توسط کارآفرين خلق میشوند(شکل.)1
هر چند دو ديدگاه کشف و خلق فرصت فرضیات متفاوتی درباره ماهیت و منشاء فرصت
دارند ،اما اساساً متناقض نیستند( .)Alvarez and Barney 2007اگرچه ديدگاه کشف،
فرصت را ماهیتاً پديدهای عینی میداند ،اما فرايند تشخیص فرصت را ،همانند ديدگاه خلق
61
فرصت ،فرايندی ذهنی و وابسته به شخص کارآفرين میداند ( Scott Shane and
 .)Venkataraman 2000; Eckhardt and Shane 2003در واقع تفاوت اساسی اين دو
رويکرد در سطح هستی شناسی ،يعنی در ماهیت و منشاء فرصت است و ديدگاههای آنها در
سطح معرفتشناسی به يکديگر نزديک میشود(.)Dimov 2007
در واقع به نظر نويسندگان اين مقاله ،تفاوت اين دو جريان فکری غالب در ادبیات
کارآفرينی ،از اين مسئله ناشی میشود که درباره فرصتهايی با منشاءهای مختلف بحث
میکنند .هر کدام از اين دو رويکرد بر اساس نوعی از اين فرصتها بنا شدهاند و تفاوت در
ماهیت فرصتها منجر به تفاوتهايی در فرايند تشخیص آنها میشود .بنابراين هر يک از
اين دو رويکرد بخشی از واقعیت را در مورد فرايند شکلگیری فرصتها مورد تاکید قرار
میدهند .برای مثال در مورد فرصتهای کرزنری تشخیص فرصت عمدتاً شامل فرايند کشف
است در حالی که درباره فرصتهای الچمنی ،که از انتظارات کارآفرين درباره آينده شکل
میگیرند ،فرايند خلق فرصت پررنگتر میشود.
در مورد فرايند شکلگیری فرصتهای شومپیتری نظرات متفاوتی در ادبیات وجود دارد.
از آنجا که منشاء اين نوع فرصت شوکهای برونزا است ،بعضی از محققان فرايند
شکلگیری آن را فرايند کشف میدانند( .)Alvarez and Barney 2007اما عده ديگری از
محققان معتقدند که فرصتهای شومپیتری کشف نمیشوند ،بلکه کارآفرين با بهرهگیری از
تحوالت تکنولوژيک و شوکهايی که در اقتصاد اتفاق میافتد اين فرصتها را خلق میکند.
عالوه بر اين شکلگیری فرصتهای شومپیتری صرفاً شامل دسترسی به اطالعات موجود
نیست بلکه مستلزم خلق اطالعات جديد است .بنابراين فرايند کشف و بهره برداری از
فرصتهای شومپیتری بیشتر فعالیتی درونزا است( Shane 2003; Dutta and Crossan
 .)2005برای مثال هرچند شین منشاء هر دو نوع فرصت شومپیتری و کرزنری را برونزا
میداند ،اما معتقد است تفاوت در ماهیت فرصتهای شومپیتری و کرزنری مستلزم
23

فصلنامه علوم مديريت ايران ،سال هفتم ،شماره  ،72پايیز 1931

فرايندهای متفاوت برای تشخیص اين فرصتها است .در مورد فرصتهای کرزنری
تشخیص فرصت عمدتاً شامل فرايند کشف است؛ در حالی که فرصتهای شومپیتری هم
نیازمند خلق دانش جديد و هم شناسايی آن است .بنابراين فرايند کشف و بهره برداری از
فرصتهای شومپیتری بیشتر فعالیتی درونزا است( .)Shane 2003میتوان جمعبندی کرد
که اين دو ديدگاه درباره فرصتهای شومپیتری مکمل يکديگرند و هر کدام بخشی از
واقعیت را توصیف میکنند .بخشی از فرايند شکل گیری فرصتهای شومپیتری که شامل
دريافت اطالعات مربوط به تحوالت و شوکهای بازار است ،فرايند کشف است .اما هر تحول
محیطی منجر به شکلگیری مجموعهای از فرصتها میشود (و نه تنها يک فرصت واحد) و
هر کارآفرين بر اساس تفسیر شخصی از اطالعاتی که از محیط دريافت میکند و بر پايه
دانش پیشین خود ،فرصت متفاوتی را برای کارآفرينی به وجود میآورد( .)Shane 2000اين
بخش از فرايند شامل خلق فرصت است .بنابراين میتوانیم دو رويکرد کشف و خلق فرصت
را در دو سر يک طیف و فرايند شکلگیری فرصتهای شومپیتری را در میانه آن قرار دهیم.
69
67
نوعشناسی که ساراسواتی و ديگران( ;Sarasvathy, Dew et al. 2003
 ) Sarasvathy, Dew et al. 2003از فرايندهای شکلگیری و ظهور فرصت ارائه میدهند
با اين تقسیم بندی سازگاری دارد .در تقسیمبندی ساراسواتی سه نوع فرايند ذکر شده است.
در نوع اول هر دو سمت عرضه و تقاضا به صورت واضح وجود دارند و صرفاً الزم است که
فرصت با کنار هم قرار دادن عرضه و تقاضا تشخیص 64داده شود .میتوان اين نوع فرصت را
معادل فرصتهای کرزنری قلمداد کرد .در فرايند نوع دوم يکی از دو سمت عرضه يا تقاضا
وجود دارد و سمت ديگر بايد به وجود بیايد .میتوان اين نوع فرصت را معادل فرصتهای
شومپیتری قلمداد کرد .شوک های برونزا باعث شکلگیری سمت عرضه يا تقاضا میشوند و
کارآفرين بايد سمت مقابل را شکل دهد .برای مثال در ايجاد بازار برای تکنولوژیهای جديد،
سمت عرضه وجود دارد و سمت تقاضا بايد شکل بگیرد .همچنین پاسخ دادن به نیاز جديدی
که در جامعه شکل گرفته است مثالی برای وجود سمت تقاضا و شکل دادن سمت عرضه
است .در فرايند نوع سوم نه سمت عرضه و نه تقاضا هیچ کدام وجود ندارد و کارآفرين بايد
هم عرضه و هم تقاضا را ايجاد کند تا فرصت به وجود بیايد ،که اين نوع فرصت معادل
فرصتهای الچمنی است.
اما صرفنظر از مرزبندیهايی که در مباحث نظری ارائه میشود؛ آنچه در عمل در رابطه با
شکلگیری فرصتهای کارآفرينی مشاهده میشود ،فرايند کشف يا خلق مطلق نیست .در
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مورد فرصتهای الچمنی نمیتوان وجود واقعیت بیرونی را ناديده گرفت .اگرچه تصورات
خالق ذهن انسان میتوانند منشاء شکلگیری فرصتها باشند ،اما ذهن کارآفرين در خالء و
به طور مطلق مستقل از محیط عمل نمیکند ،بلکه از اطالعات بازار نیز استفاده میکند .البته
اين اطالعات از فیلتر ذهن کارآفرين عبور کرده و تفسیر میشود .اگرچه ممکن است قبل از
آنکه فرصتی خلق شود ،ارتباط آن با صنعت و بازارهای موجود يا تحوالت آنها نامشخص
65
باشد ،اما همانطور که آلوارز ( )Alvarez and Barney 2007بیان میکند ،بعد از اينکه
فرصت به بهرهبرداری رسید ،می توان توضیح داد که از بازار يا صنعتی موجود سرچشمه گرفته
است .بنابراين با نگاه کاربردی نمیتوان به طور مطلق گفت که فرايند شکلگیری اين
فرصتها به صورت خالص ،فرايند خلق است و اين فرصتها به صورت کامل از ذهن
کارآفرين نشات گرفتهاند و هیچ منشاءای در بازار ندارند.
در فرايند کشف نیز اگر نقش کارآفرين را صرفاً پیبردن به فرصتهايی که پیش از اين
در محیط وجود داشته است بدانیم ،بدين معنا است که فرصتها به صورت بستههايی از قبل
آماده وجود دارند و کارآفرين صرفاً آنها را کشف و از آنها بهرهبرداری میکند .اما در عمل
اينگونه نیست .کارآفرين اطالعات را از محیط دريافت کرده و با توجه به ذهنیت خود آنها را
تفسیر میکند و با توجه به انتظاراتش نسبت به آينده ،ترکیبی جديد از منابع را در ذهنش
طراحی میکند و ايدهی فرصت را شکل میدهد .نواقص بازار و شوکهای برونزا وجود
دارند ،اما صرفاً موقعیتهايی در محیط ايجاد میکنند که امکان ظهور فرصت از آنها به
صورت بالقوه به وجود میآيد .در عمل ،به گفته شین( Scott Shane and Venkataraman
 ، )2000از يک موقعیت محیطی صرفاً يک فرصت به وجود نمیآيد ،بلکه فرصتهای
متعددی امکان شکل گرفتن پیدا میکنند .چون هر شخص با توجه به ذهنیت خود به نحوی
اطالعات موجود و جديد را تفسیر میکند و با توجه به انتظاراتش نسبت به آينده ،ترکیب
جديدی از منابع را در ذهنش طراحی میکند و ايده فرصت را شکل میدهد .عالوه بر اين
طبق تعريف بايد در همه فرصتهای کارآفرينی درجهای از نوآوری وجود داشته باشد و
چارچوب جديدی از وسیله-هدف به وجود بیايد ،بنابراين فرصت کارآفرينی نمیتواند تقلید
کامل از کاری باشد که قبالً انجام شده است.
در واقع کارآفرين از طريق جستجوی هدفمند يا به دلیل هوشیاری باالتر ،موقعیت در
شبکه اجتماعی يا دانش پیشین خود اطالعات مربوط به نواقص بازار و شوکهای برونزا را
از محیط دريافت کرده و بر اساس تجربیات و دانش خود تفسیر میکند .اين اطالعات و
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تفسیر کارآفرين از اطالعات با انتظارات و تصورات خالقی که درباره آينده در ذهن کارآفرين
وجود دارد همراه میشود و ايده اولیهای از چارچوب جديد وسیله-هدف در ذهن کارآفرين
شکل میگیرد .اين ايده با اقدام کارآفرين در يک فرايند تعامل اجتماعی رفت و برگشتی،
ارزيابی و اصالح شده و به تدريج تبديل به فرصت کارآفرينی میشود .از آنجايی که دو
ديدگاه کشف و خلق فرصت به فرصتهای دو سر طیف (در شکل ،)7يعنی فرصتهای
کرزنری و الچمنی ،تاکید دارند هر کدام به بخشی از اين فرايند تاکید میکنند ،اما الگوی
کلی اين چارچوب در همه فرصتها قابل مشاهده است.
بنابراين میتوان به اين نتیجه رسید که فرايند شکلگیری فرصت ترکیبی از فرايند کشف
و خلق فرصت است .همانطور که در شکل  9نشان داده شده است ،اين دو ديدگاه جايگزين
هم نیستند ،بلکه مکمل يکديگرند .در واقع شکل 9ديدگاه نويسندگان اين مقاله را درباره
ارتباط بین دو رويکرد کشف و خلق فرصت بر اساس منشاء شکلگیریفرصتها جمعبندی
میکند.
فرایند شکلگیری

رویکرد کشف
فرصت

نقش کارآفرین

منشاء فرصت

دریافت و تفسیر

نواقص بازار

نوآوری
تدریجی

ریسک

اطالعات موجود

رویکرد
خلق

دریافت و تفسیر
اطالعات جدید

شوکهای برونزا

انتظارات و تصورات

ذهن کارآفرین

خالق درباره آینده

نوآوری رادیکال

عدم قطعیت

شکل :9فرايند شکلگیری فرصتهای کارآفرينی

همانطور که در شکل  9نمايش داده شده است ،فرصتهای کارآفرينی میتوانند از محیط
و در نتیجه نواقص بازار و شوکهای برونزا ،يا از درون ذهن کارآفرين سرچشمه بگیرند.
زمانی که منشاء فرصت نواقص بازار باشد ،نقش کارآفرين بیشتر دريافت و تفسیر اطالعات
موجود در محیط است .نوآوری تدريجی است و میزان نو بودن چارچوب جديد وسیله-هدف
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نسبت به چارچوب قبلی اندک است .در اين حالت دانش جديدی توسط کارآفرين خلق
نمیشود ،بنابراين فرايند شکلگیری اين فرصتها بیشتر شامل فرايند کشف است و کمتر
فرايند خلق را دربرمیگیرد.
گزاره  :3در فرصتهای کرزنری ،نقش کارآفرين دريافت و تفسیر اطالعات موجود است،
بنابراين فرايند شکلگیری اين فرصتها بیشتر شامل فرايند کشف خواهد بود.
زمانی که منشاء فرصت شوکهای برونزا است ،نقش کارآفرين بیشتر دريافت و تفسیر
اطالعات جديد است .درجه نوآوری و میزان عدم قطعیت در اين فرصتها افزايش میيابد.
شوکهای برونزا باعث شکلگیری سمت عرضه يا تقاضا میشوند ،کارآفرين عالوه بر
کشف اطالعات اين شوکها از محیط ،بايد سمت مقابل( تقاضا يا عرضه) را خلق کند.
بنابراين فرايند شکلگیری اين فرصتها هم شامل کشف و هم شامل خلق میباشد.
گزاره  :4در فرصتهای شومپیتری ،نقش کارآفرين دريافت و تفسیر اطالعات جديد است،
بنابراين فرايند شکلگیری اين فرصتها ترکیبی از فرايند کشف و خلق فرصت
خواهد بود.
در مورد فرصتهايی که منشاء آنها ذهنکارآفرين است ،تصورات و انتظارات خالق
کارآفرين درباره آينده ،چارچوب کامالً جديدی از وسیله هدف را شکل میدهد .بنابراين
نوآوری از نوع راديکال است و میزان عدم قطعیت آن بسیار باال است .در اين فرايند نقش
کارآفرين خلق دانش جديد است ،اما در عین حال کارآفرين با محیط در ارتباط است و ايده
اولیه او در تعامل با محیط توسعه يافته و تبديل به فرصت میشود .بنابراين فرايند
شکلگیری اين فرصتها بیشتر شامل فرايند کشف است و کمتر فرايند خلق را دربرمیگیرد.
گزاره  :5در فرصتهای الچمنی ،نقش کارآفرين خلق دانش جديد است ،بنابراين فرايند
شکلگیری اين فرصتها بیشتر شامل فرايند خلق خواهد بود.
بنابراين میتوان فرايند شکلگیری فرصت و نقش کارآفرين در اين فرايند را بر اساس
منشاء فرصت پیشبینی کرد.
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پیشنهاد برای پژوهشهای بعدی
همانطور که در مقاله توضیح داده شد ،فرصتهایکارآفرينی را میتوان بر اساس منشاء
پیدايش آنها به سه نوع فرصت کرزنری ،شومپیتری و الچمنی تقسیم کرد .منشاء پیدايش
اين فرصتها به ترتیب ناکارايیهای موجود در بازار ،شوکهای برونزا و تصورات خالق
کارآفرين درباره آينده است .اين فرصتها متناقض نیستند و میتوانند به صورت همزمان در
بازار وجود داشته باشند .اما ويژگیهای اين فرصتها شامل میزان عدم قطعیت ،درجه نو
بودن و نقش کارآفرين در شکلگیری آنها متفاوت است.
در مورد فرايندهای شکلگیری فرصت ،دو ديدگاه به ظاهر متناقض در ادبیات وجود دارد.
ديدگاه اول معتقد است که فرصتها به عنوان پديدههايی عینی در محیط وجود دارند و نقش
کارآفرين کشف اين فرصتها است .ديدگاه دوم معتقد است که فرصتها پديدهای ذهنی
هستند که مستقل از کارآفرين وجود ندارند و نقش کارآفرين خلق اين فرصتها است .در اين
مقاله نشان داديم که تفاوت اساسی اين دو رويکرد در اين است که درباره فرصتهايی با
منشاءهای مختلف بحث میکنند .تفاوت در منشاء يا به عبارتی نوع فرصتها باعث میشود
که نقش کارآفرين در رابطه با فرايند توسعه و شکل گیری فرصت متفاوت باشد .در واقع اين
دو جريان فکری غالب در ادبیات کارآفرينی هر کدام درباره نوعی از فرصتها بحث میکنند
و بخشی از واقعیت را توضیح میدهند .رويکرد کشف غالباً درباره فرصتهای کرزنری بحث
میکند و رويکرد خلق درباره فرصتهای الچمنی .در واقع اين دو رويکرد نیز در دو سر يک
طیف قرار میگیرند .از يک سر طیف(فرصتهای کرزنری) به سمت ديگر آن(فرصتهای
الچمنی) میزان عدم قطعیت 66و درجه نو 62بودن افرايش پیدا میکند و تاثیر سازوکارهای
بازار نیز نسبت به نقش کارآفرين در شکلگیری فرصت کاهش میيابد .فرصتهای
شومپیتری نیز در وسط اين طیف قرار میگیرند و بخشی از فرايند شکلگیری آنها شامل
کشف عواملی از محیط و بخشی از فرايند شامل خلق فرصت است.
اگرچه فرصتها انواع مختلفی دارند و فرايند شکلگیری آنها بر اساس منشاء آنها متفاوت
است و الزامات خاص خود را خواهد داشت؛ اما ارئه يک فرايند پايه در سطح انتزاعی باالتر،
که نشاندهنده الگوی مشترکی در شکلگیری انواع فرصتها باشد ،میتواند زمینه مناسبی
برای توسعه نظريه در حوزه فرصتها باشد .اين مقاله اولین گام برای ارائه چنین مدلی بود.
مدل شکل  9نشان داد که اگرچه تفاوت در منشاء فرصتها موجب بروز تفاوتهايی در
فرايند شکلگیری فرصتها میشود ،اما حتی در مورد فرصتهای دو سر طیف اين فرايند
کشف يا خلق مطلق نخواهد بود.
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در مورد هر يک از انواع فرصتها عوامل زمینهای وجود دارند که بر عملکرد کارآفرين ( با
توجه به نقش او در فرايند شکلگیری هر يک از انواع فرصتها) در فرايند شکلگیری فرصت
تاثیرگذارند .شناسايی متغیرهای میانجی و تعديل گر در اين فرايند میتواند به درک بهتر آن کمک
کند .همانطور که پیش از اين نیز اشاره شد ،ادبیات کشف فرصت از جهت پرداختن به اين عوامل
غنی تر است .اما در ادبیات خلق فرصت مقاالت و پژوهشهای اندکی در اين زمینه انجام شده
است .برای پر کردن اين خالء الزم است که پژوهشهای بعدی به مطالعه اين فرايند بپردازند.
اگرچه اين حوزه برای تعیین قلمرو خود و کسب مشروعیت به عنوان يک حوزه تحقیقاتی مستقل،
به نظريههای مستقل نیاز دارد ،اما مطالعه اين فرايند از منظر نظريههای موجود در حوزههای ديگر
از قبیل يادگیری ،میتواند به توسعه نظريه در اين حوزه کمک کند.
عالوه بر اين اکثر مطالعات پیرامون فرصتهای کارآفرينی ،به خصوص در بحث فرايند
خلق فرصت ،جنبه نظری دارند و مقاالت کمی با رويکرد عملی 68به مطالعه اين حوزه
پرداختهاند .انجام پژوهشهای عملی برای توسعه نظريه در اين حوزه ضروری است و
میتواند موضوع پژوهشهای آتی باشد .نکته ديگری که در ادبیات اين حوزه به چشم
میخورد اين است که اغلب پژوهشها در سطح فردی انجام شده است.
اين در حالی است که برای کسب ديدی جامع نسبت به فرايندهای کشف و خلق فرصت
و توسعه نظريه در اين زمینه ،الزم است که عالوه بر پژوهشهای سطح فردی ،پژوهشهای
در سطح تیم ،شبکه يا سازمان انجام شود.بنابراين پیشنهاد میشوند که برای شناخت بهتر
اين فرايندها پژوهشهای بعدی به تحلیل چند سطحی63بپردازند.همچنین ،مقاالت اين حوزه،
تمايزی بین فرايند شکلگیری فرصت در کارآفرينی فردی و کارآفرينی سازمانی قائل
نمیشوند .يکی از موضوعات مفید برای پژوهشهای بعدی میتواند مطالعه تفاوتهای اين دو
فرايند و شناخت عوامل موثر در شکلگیری فرصتهای کارآفرينی برای فرد و سازمان باشد.
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